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Pravidla pro konání členských schůzí bytových družstev  
 
 

Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi 
na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům, případně ji uveřejní na informační 
desce. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na 
internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Pozvánka obsahuje 
alespoň: 

 firmu a sídlo družstva 

 místo a dobu zahájení členské schůze 

 označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze 

 program členské schůze  

 místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské 
schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce 

 má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, 
obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení 

 
Představenstvo svolává členskou schůzi ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za 
každé účetní období. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat 
nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena. 
 
Pro zastupování na členské schůzi je možné udělit plnou moc. Plná moc musí být písemná a musí z ní 
vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzí. Nikdo nesmí být na 
jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva. 
 
Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech 
hlasů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů. Členská schůze se 
usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů. 
Rozhoduje-li se o zrušení družstva s likvidací, členská schůze je schopna se usnášet, pokud jsou 
přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami 
přítomných členů. Rozhoduje-li se o změně stanov v bodech: 

 podmínky, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu 

družstevního bytu 

 podrobnější úprava práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na 

uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena bytového družstva 

spojených s užíváním družstevního bytu; tato práva a povinnosti se stávají dnem jejich vzniku 

právy a povinnostmi člena plynoucími z členství v bytovém družstvu 

vyžaduje se souhlas všech členů družstva. 
 
Bytové družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní byty, nebo budovy s družstevními byty 
nebo pozemky jimi zastavěné a s nimi věcně související, ledaže s tím předem udělí svůj souhlas 
alespoň dvě třetiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů. Souhlas 
musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem.  
 
Ten, kdo svolal členskou schůzi, pořídí o jejím průběhu zápis do 15 dnů ode dne jejího konání. 
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Nově je umožněno zakotvit ve stanovách možnost hlasování mimo zasedání, tedy bez svolání členské 
schůze, a to v písemné formě. Bytové družstvo zašle všem členům návrh rozhodnutí, který obsahuje: 

 text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění 

 lhůtu pro doručení vyjádření člena určenou stanovami, jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu 
je rozhodné doručení návrhu členovi 

 podklady potřebné pro jeho přijetí 

 další údaje, určí-li tak stanovy 
Nedoručí-li člen ve výše stanovené lhůtě družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem 
nesouhlasí. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí členské schůze bylo 
osvědčeno notářským zápisem (např. změna stanov, zrušení bytového družstva s likvidací), má 
vyjádření člena formu notářského zápisu, ve kterém se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské 
schůze, kterého se vyjádření týká. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů 
družstva. 
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